
 
Nieuw bestuurslid 
Sinds dit jaar is het bestuur van Stikido versterkt met 
Jannis Maters, hij is 22 jaar en studeert HBO bouwkunde. 
Jannis werkt als junior werkvoorbereider bij Van Wijnen in 
Arnhem. Zijn hobby’s zijn Stikido en de slagwerkgroep. 
 
Hoe is Jannis bij StiKiDo gekomen? 
“Als kind heb ik vaak meegedaan aan de leukste speel-
week van Doornenburg en omstreken. Toen ik iets ouder 
werd heb ik op de achtergrond meegeholpen aan verschil-
lende edities van het Kinderdorp, denk aan opbouwen, 
afbreken en wat attributen ontworpen. Nu werd ik ge-
vraagd om in het bestuur te komen, omdat ze in mij wel 
een goede kandidaat zagen om het team te versterken. 
Met name de technische kant van het Kinderdorp. Ik ben 
erg enthousiast en heb veel zin om het team te verster-
ken. Samen gaan we deze editie én de toekomstige edi-
ties van het Kinderdorp tot een succes maken” 
 
Stikido 
Het kinderdorp wordt georganiseerd door Stikido. Voor 
vragen, opmerkingen, gevonden voorwerpen of ideeën; 
spreek een van de bestuursleden aan op het veld of mail. 
 
Contactgegevens 
Stikido 
p/a Moniek te Boekhorst  
van Bijlandtstraat 15  
6686 CG Doornenburg  
info@stikido.nl  
www.stikido.nl  
0615125401 (Moniek) (alleen tijdens de kinderdorpweek) 
 

 
Stikidobestuur 
Het bestuur bestaat uit: Sandra Pruijn, Carmen Leenders, 
Moniek te Boekhorst, Patrick Visch, Hidde Vermaas, Bram 
Vermeulen, Stijn van Driel en Jannis Maters

PROGRAMMA KINDERDORP  
 
Maandag 13 augustus  
09:00 – 16:00 uur  
“IJspaleis bouwen”  

❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄ 
18:00 – 19:00 uur  
Ouderkijkavond  
“IJspaleis bewonderen”  

❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄ 
Dinsdag 14 augustus  
09:00 – 16:00 uur  
“Vlaggenparade”  

❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄ 
18:30 – 19:30 uur  
“Visavond “ 

❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄ 
Woensdag 15 augustus  
09:00 – 16:00 uur  
“Skikispelen” 

❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄ 
Donderdag 16 augustus  
09:00 – 16:00 uur  
“Sneeuwpret”  

❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄ 
Vrijdag 17 augustus  
09:00 – 14:30 uur  
“Après Ski Party”  

❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄ 
18:00 – …:…. Uur  
“Après Ski Party”  
“Fancy Fair met een gezellig 
terras” 

❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄ 
Zaterdag 18 augustus  
08:00 - … uur  
“Opruimen!” 

❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄ 
12 t/m 16 augustus 2019 

45e kinderdorp 



INFO 
 

Het is weer zover: het 44
ste

 kinderdorp staat voor de deur! De vakantie zit er 
bijna op, maar we gaan nog één week helemaal los. Met deze Stikido-info 
willen wij ouders informeren over de komende kinderdorpweek. De Stikido-
info is het officiële informatiebulletin van Kinderdorp Doornenburg. Het kin-
derdorp vindt dit jaar plaats van 13 tot en met 17 augustus, met als thema: 

 

SKIKIDO 
 
 

 
MAANDAG - ijspaleis bouwen 
Op maandag gaan we ijspaleizen in 
het dorp Skikido bouwen. Een paar 
dingen om in acht te nemen bij het 
hutten bouwen op maandag: 

1 Spijkers i.p.v. 
schroeven; 
2 Niet spijkeren in 
bomen; 
3 Geen spijkers in de 
zeilen; maak gebruik 
van touw voor de 

bevestiging. Touw is verkrijgbaar 
onder de groene tent. 

 
Hutfoto’s op maandag  
Op maandag wordt in de lunchpauze 
bij iedere hut een groepsfoto van alle 
kinderen in de hut genomen. Deze 
foto’s worden op onze Facebook 
pagina gezet, leuk voor de ouders! 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Maandagavond = kijkavond! 
Op maandagavond is er een kijk-
avond. Deze avond is voor ouders, 
opa’s en oma’s, familie, buren, vriend-
jes en iedereen die benieuwd is wat 
er op maandag allemaal op het kin-
derdorpterrein is gebeurd. Dit is de 
gelegenheid om even sfeer te komen 
proeven. De kijkavond duurt van 
18:00 tot 19:00 uur. Voor koffie en 
thee wordt gezorgd!  
 
 

DINSDAG - 
vlaggenparade 
Vandaag beginnen 
we de dag met een 
muzikale ochtend! In 
de middag houden we 
een vlaggenparade 
door Doornenburg, 
net als bij de Olympi-
sche Spelen! 



 

Route vlaggenparade 
De route van de vlaggenparade is te 
vinden op onze website en ook op 
social media (Facebook en Insta-
gram). Het zou leuk zijn als iedereen 
ons komt aanmoedigen en misschien 
zelfs de vlag uithangt! 

 

 
 

Viswedstrijd 
Op dinsdagavond 14 augustus orga-
niseren we in samenwerking met 
visclub Lotus Vulgaris een viswed-
strijd in De Driehoek. Voor hengels 
wordt gezorgd, maar je mag natuurlijk 
je eigen hengel meenemen. Het is 
niet de bedoeling dat de vissen van 
tevoren gevoerd worden! Als er net 
als vorig jaar Blauwalg in de Driehoek 
zit, zullen we 
weer een 
visavond op 
het veld hou-
den. Hierover 
zullen we 
iedereen tijdig 
informeren. 
 

WOENSDAG - skikispelen 
Op woensdag is er kans op nattigheid 
en is het verstandig om zwemspullen 
mee te nemen. Daarnaast komen ook 
een badhanddoek en zwemslippers 
goed van pas, zodat je je af kunt 
drogen en niet met blote voeten over 
het veld hoeft te lopen. 

DONDERDAG – Sneeuwpret 
Vandaag gaan we ons de hele dag 
vermaken met allerlei spellen op het 
veld. Het belooft een hele leuke en 
gezellige dag te worden! Ook kun je 
oefenen voor de playbackshow van 
vrijdag! 
 

VRIJDAG - Apres Ski Party 
Vandaag zal er een echte playback-
show zijn, dus laat je talenten zien! 
Alles mag, goochelen, dansen, zin-
gen... Elk kind mag zich één keer 
opgeven voor de playbackshow! 
 
Vrijdagmiddag tot 14:30 uur 
Anders dan op maandag t/m donder-
dag zal het programma op vrijdag-
middag om 14:30 uur afgelopen zijn 
i.p.v. om 16:00 uur. Dit is vanwege de 
voorbereidingen die de organisatie 
moet treffen voor het avondprogram-
ma. 

 
 

Après Ski Party met gezellig terras 
Op vrijdagavond is het feest! We 
sluiten het kinderdorp af met een 
rommelmarkt met een gezellig terras, 
een loterij met mooie prijzen en op-
tredens van de prijswinnaars van de 
playbackshow van vandaag. De 
muziek op deze avond wordt verzorgd 
door o.a. de Top2000 Band en Bert & 
Belinda. 
 
Rommel na de Rommelmarkt 
Op vrijdagavond sluiten we het kin-
derdorp af met een feestavond. Die 
avond is er onder andere een 
rommelmarkt. Wij zien 
graag dat de niet ver-
kochte spullen na 
afloop van de rommel-
markt weer mee naar 
huis worden genomen.  



BELANGRIJK EN 
NIET VERGETEN!  

 

Ieder kind heeft 
een leeg glazen 
potje met deksel 
en zonder etiket 
nodig voor de 
week, zoals te zien 
is op het plaatje. 
Graag meenemen 
op maandag!  
 
Geen blote voeten op het veld 
Wij zien tijdens de week regelmatig 
kinderen over het terrein rennen op 
blote voeten. Zeker op woensdag 
wanneer er van het ene luchtkussen 
naar het andere wordt gehold. We 
doen ons best om samen met de 
kinderen het terrein zo schoon en 
opgeruimd mogelijk te houden. Toch 
zouden we graag zien dat kinderen 
nooit zonder schoeisel over het veld 
gaan. Een paar slippers komt daarom 
altijd wel goed van pas! 
 

Eten en drinken 
Het is de bedoeling dat de kinderen 
iedere dag behalve donderdag hun 
eigen lunchpakket meenemen. Meer-
dere keren per dag, zeker bij warm 
weer, wordt er voor ranja gezorgd. 
Hiervoor is het van belang dat kin-
deren een mok of beker meenemen, 
voorzien van hun eigen naam. 
 
Houd je hut heel! 
We willen benadrukken dat het de 
bedoeling is dat de hutjes op het 
kinderdorp pas op zaterdag 18 augus-
tus afgebroken worden. Dit voorkomt 
troep en gevaarlijke situaties! 
 

Opruimen zaterdag 18/8 
Vele handen maken licht werk! Op 
zaterdag 18 augustus ruimen we het 
kinderdorpterrein weer op. De hutjes 
worden gedemonteerd, het afval gaat 
in de container en de herbruikbare 

spullen en onze inventaris gaan naar 
de opslag. Hulp is hierbij natuurlijk 
van harte welkom! We beginnen 
zaterdagochtend om 8:00 uur en 
zorgen voor koffie en broodjes! 
 
Verlaten terrein 
Tijdens het kinderdorp is het de be-
doeling dat kinderen het veld niet 
verlaten, tenzij dit in het kader van het 
programma is. Wij verzoeken ouders 
die hun kind gedurende de dag mee 
willen nemen dit aan de betreffende 
leider door te geven, zodat wij nie-
mand ‘kwijt’ raken. Ook als uw kind 
een dag(deel) niet komt, zouden wij 
het fijn vinden als dit even wordt 
doorgegeven aan de leider of aan een 
van de leden van het bestuur. 
 
EHBO 
Patrick Visch is gediplomeerd 
EHBO’er en verleent namens Stikido 
EHBO. Sandra Pruijn is gediplomeerd 
BHV’er. Indien wij na een ongelukje 
vermoeden dat een bezoek aan de 
huisarts noodzakelijk is dan nemen 
wij vooraf contact op met de betref-
fende ouders. Zorgt u er daarom voor 
dat u bij de inschrijving een telefoon-
nummer opgeeft. 
 
Ouders op het veld 
Ook vaders en moeders vinden het 
natuurlijk gezellig op het kinderdorp. 
Ouders kunnen bij het halen en bren-
gen gezellig even op het veld zijn. We 
snappen dat het moeilijk is het gezel-
lige kinderdorp te verlaten, maar de 
rest van de dag is toch echt alleen 
voor echte kinderen   

 
Stikido Online 
De website van 
het kinderdorp is 
www.stikido.nl. Op 
deze site is informatie te vinden over 
het kinderdorp en over Stikido, ook 
zijn hier de foto’s te vinden. Volg ons 
ook op Facebook (facebook.nl/stikido) 
en Instagram (@stikido). Ons e-
mailadres is info@stikido.nl 

http://www.stikido.nl/
mailto:info@stikido.nl

